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Aan onze leden
Het afgelopen jaar, 2019, is waarschijnlijk voor de bühne een kalm jaar geweest.
We hebben een zeer geslaagde kampioenschapsclubmatch achter de rug met een
aantal inschrijvingen waar we alleen maar tevreden over kunnen zijn. Ook de
georganiseerde fokkeuringen zijn allemaal prima verlopen. Dit alles dankzij de
inzet van de commissies en een aantal enthousiaste vrijwilligers. De twee lezingen
die dit jaar gegeven zijn waren zeer interessant maar de opkomst had beter
gekund. Vooral omdat het onderwerpen betreft die elke fokker zou moeten
aanspreken.
Maar verder zijn de activiteiten die we onszelf als doelstelling hebben gegeven om
te organiseren achter gebleven. Dit komt enerzijds door gebrek aan belangstelling
en anderzijds door een tekort aan vrijwilligers die dit willen organiseren en
begeleiden. De nieuwsflits is helaas niet verschenen door gebrek aan vrijwilligers.
Dit is jammer en we krijgen uiteraard van de leden te horen dat men dit betreurt.
Op organisatorisch vlak is er natuurlijk wel het nodige gebeurd.
De fok-commissie is nog steeds zeer druk bezig met het invoeren van gegevens in
Zoo-easy. Deze monsterklus vordert gestaag en sinds augustus is deze applicatie
beschikbaar voor de leden. De leden / financiële administratie heeft de
automatische incasso in gang gezet en dit is over het algemeen positief
ontvangen.
Eerder dit jaar is een voorgenomen fusie aangekondigd met de ZWHVN. Na een
paar informele gesprekken is gebleken dat er dusdanig veel overeenkomsten zijn
en eigenlijk geen onoverbrugbare verschillen dat het bijna onzinnig is om separaat
voort te gaan. De voordelen voor één gezamenlijke vereniging zijn legio en om die
reden gaan beide besturen een zo goed mogelijk uitgewerkt fusie plan
voorbereiden en aan de leden voorleggen tijdens de ALV. De informatie kunt u
vinden op de website. Als u met vragen zit na het lezen van deze informatie
schroom dan niet om deze te stellen. De in februari georganiseerde informatie
bijeenkomst was (ook vanwege het weer) niet erg druk bezocht maar er heeft wel
een zeer goede en bruikbare discussie plaatsgevonden waar we dankbaar gebruik
van hebben gemaakt bij het verder uitwerken van onze plannen.
Tot ziens op de ALV.

Het Bestuur,
April 2020

Rasclub voor Zwitserse Witte Herders
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Rasclub voor Zwitserse Witte Herders
1.1

INTRODUCTIE

De RZWH is aanvankelijk als Zwitserse Witte Herder Club (ZWHC) opgericht op
7 oktober 2011 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
53729749. In de loop van 2012 is er door de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland om een naamsverandering verzocht, voor lidmaatschap van
de Raad van Beheer gehonoreerd kon worden: Rasclub voor Zwitserse Witte
Herders. Sinds 12 juni 2012 is de RZWH lid van de Raad van Beheer en erkend
als officiële rasvereniging. De RZWH is voortgekomen uit een gedeelde,
progressieve visie over de manier waarop de belangen van het ras behartigd
moeten worden. Het belangrijkste doel is vanzelfsprekend het Zwitserse Witte
Herder ras gezond en stabiel te houden waarbij de rasstandaard gerespecteerd
wordt.

1.2

BESTUURSSAMENSTELLING

De samenstelling van het bestuur is in 2019 gewijzigd, de portefeuille
penningmeester is momenteel vacant, het bestuur heeft Mevrouw C.Bekius bereid
gevonden zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
De bestuurssamenstelling is als volgt:

De heer P.J.Groot, voorzitter

Mevrouw A.E.Groot-de Jong, secretaris

Vacant, penningmeester

De heer J.Boer, fokcommisie

Mevrouw S.Schepers, evenementen commissie

1.3

SAMENSTELLING COMMISSIES PER 31-12-2019

De Fokcommissie is als volgt samengesteld:




De heer J.Boer, portefeuillehouder
Mevrouw S. Visser, secretariaat
Mevrouw R. Tilstra, lid

Gegevens verwerking Zoo Easy

Mevrouw M. Feenstra

SAMENSTELLING COMMISSIES
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De Redactiecommissie is als volgt samengesteld:



Mevrouw A. Groot, portefeuillehouder
Mevrouw B. Dallinga, secretariaat

De Evenementencommissie is als volgt samengesteld:






Mevrouw S. Schepers, portefeuillehouder/secretariaat
Mevrouw A. Groot,
lid
Mevrouw
C.Iding,
lid
Mevrouw D. Oosterhuis, lid
Mevrouw P. Idenburg, lid

De Pupinfo is als volgt samengesteld:


Mevrouw A. Hoetmer, secretariaat en portefeuillehouder

De Ledenadministratie is als volgt samengesteld:


Mevrouw G. Nikkels, portefeuillehouder

De Financiële administratie:




Vacant, portefeuillehouder
Mevrouw N. Palmen
De heer J. Brandsma

Webmaster:



Mevrouw I. van der Laan, webmaster
Mevrouw A. Hoetmer-Stier, back up webmaster

Fotograaf:


De heer A.B. Iding

1.4 DOELSTELLINGEN EN REALISATIE IN 2019
Door het bestuur van de vereniging is een activiteitenplan voor 2019
vastgesteld.
Activiteit

Kampioenschapsclubmatch
Algemene Ledenvergadering
Wandeling
Lezing
Fokkeuring
Aankeuring
Fokkersbijeenkomst
Uitgave Nieuwsflits

Doelstelling 2019

20 oktober 2019
14 april 2019
1
2
3
1
2
0

Realisatie 2019

Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd

VERSLAG FOKCOMMISSIE
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1.6

VERSLAG FOKCOMMISSIE

Dhr. J. Boer beheert de portefeuille Fokcommissie. Zijn focus binnen de commissie
ligt bij het beheer en organisatie van de sinds 2019 werkende databank.
Vergaderingen
Overleg tussen de leden van de Fokcommissie heeft in 2019 per telefoon en
e-mail plaatsgevonden. Fysieke besprekingen hebben plaatsgevonden
voorafgaand dan wel na afloop van fokkeuringen.
Activiteiten in 2019
In de database staan nu 45.000 honden, waarvan 10.000 Z.W.H.
Er zijn 1575 nesten ingevoerd en veel geverifieerde gezondheidsgegevens zijn nu
bijgewerkt.
Tot nu toe zijn er 9 fokkers die een Fokkeraccount afgesloten hebben.
Wij hopen dat er dit jaar nog meer gebruik gemaakt gaat worden van onze ZooEasy
database!
In 2019 zijn er drie fokgeschiktheidskeuringen georganiseerd met de daarbij
behorende afhandeling.
Alle fok gerelateerde zaken met betrekking tot dekreuen, fokkers, dek- en
geboortemeldingen zijn gearchiveerd door het secretariaat van de Fokcommissie.

VERSLAG FOKCOMMISSIE
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In 2019 zijn er drie fokgeschiktheidskeuringen georganiseerd, met de daarbij
behorende afhandeling.
Alle fokgerelateerde zaken met betrekking tot dekreuen, fokkers, dek- en
geboortemeldingen zijn gearchiveerd door het secretariaat van de Fokcommissie.
Fokgeschiktheidskeuring
17-03-2019
Keurmeesters: mevrouw E.Bakker-van de Woestijne en de heer
J.Ebels
Locatie: Hondenschool
te Dedemsvaart
Aantal inschrijvingen: Fokgeschiktheidskeuring 6 /
Gebitscontrole 0
Resultaat: 4 teven en 2 reuen werden gekeurd. Alle 6 honden zijn (onder
voorbehoud van) goedgekeurd.
Fokgeschiktheidskeuring
30-06-2019
Keurmeesters: de heer J.de Gids en mevrouw C. van der Sijs
Locatie: Hondenschool
te Almere
Aantal inschrijvingen: Fokgeschiktheidskeuring 8 /
Gebitscontrole 1
Resultaat: 6 teven en 2 reuen werden gekeurd. 8 honden zijn (onder
voorbehoud van) goedgekeurd
Fokgeschiktheidskeuring
10-11-2019
Keurmeesters: mevrouw A.Gielisse en mevrouw C. van der Sijs
Locatie: Dogcenter
te Kerkwijk
Aantal inschrijvingen: Fokgeschiktheidskeuring 5 /
Gebitscontrole 1
Resultaat: 3 teven en 2 reuen werden gekeurd. 4 honden zijn
(onder voorbehoud van) goedgekeurd en 1 hond is voorlopig afgekeurd.

Aankeuringen
Er is op de KCM van de ZWHVN 1 hond aangekeurd en goedgekeurd. Verder waren er
in 2019 geen aanmeldingen voor aankeuring.

Overige zaken.
Op 31-12-2019 zijn er 35 fokkers aangesloten bij onze vereniging.
In 2019 zijn er in totaal 35 nesten gemeld, waaruit 256 pups geboren zijn.
De verdeling was 134 reuen en 122 teven.
Het gemiddelde aantal pups per nest bedroeg 7.3
Ter vergelijking;
In 2016 aantal pups 196 uit 27 nesten: gemiddeld aantal pups per nest 7.3
In 2017 aantal pups 257 uit 39 nesten: gemiddeld aantal pups per nest 6.6
In 2018 aantal pups 232 uit 36 nesten: gemiddeld aantal pups per nest 6.4

Er zijn twee fokkersbijeenkomsten georganiseerd door de
fokcommissie in 2019, één met een lezing door Steven
Schukking over rugproblemen en slokdarmverlamming en de
tweede door Marjolein Roosendaal over inteelt en outcross.
In de database staan nu 45.000 honden, waarvan 10.000 Z.W.H.
Er zijn 1575 nesten ingevoerd en veel geverifieerde
gezondheidsgegevens zijn nu bijgewerkt.
Tot nu toe zijn er 9 fokkers die een Fokkeraccount afgesloten
hebben.
Wij hopen dat er dit jaar nog meer gebruik gemaakt gaat worden
van onze ZooEasy database!

VERSLAG FOKCOMMISSIE
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Doelstellingen 2020
Er zullen in 2020 wederom 3 Fokgeschiktheidskeuringen georganiseerd worden.
De eerste vind plaats in Hensbroek op het privé terrein van de familie Groot, die
hiervoor geen kosten in rekening brengen.
Wij zijn blij, dat wij hierdoor de kosten lager kunnen houden op dit evenement.
De data van de twee volgende FGK`s worden binnenkort op de website en FB
vermeld.

VERSLAG REDACTIE
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1.7

VERSLAG REDACTIE

Samenstelling Redactiecommissie
In 2019 is de samenstelling van de redactie hetzelfde gebleven.
Doelstellingen 2019
De huidige redactie heeft aangegeven niet voldoende tijd te hebben de nieuwsflits
met regelmaat te laten verschijnen. Er zijn diverse oproepen voor versterking van de
redactie gedaan, helaas zonder resultaat. Nieuwtjes zijn gepubliceerd op de website
en op facebook. Tevens zijn de belangrijke nieuwtjes via email naar de leden
verzonden. Eind 2019 heeft de RZWH het initiatief genomen ivm met een mogelijke
fusie de leden het clubblad van de ZWHVN toe te zenden.
Jaarplanning 2020
Indien de voorgenomen fusie een feit wordt zullen alle leden enkele malen per
jaar een papieren clubblad in de brievenbus ontvangen.
Qua onderwerpen probeert de redactie primair steeds zoveel mogelijk aan te
sluiten op de actualiteit van wat er speelt in de hondenwereld, het seizoen, de
activiteiten en de evenementen die plaats (zullen) vinden. Daarnaast worden
onderwerpen gezocht die interessant zijn op het gebied van gezondheid,
voeding, gedrag, training of sport.
Overige zaken, toekomst Redactiecommissie
Ook in 2020 zal door Mevrouw B.Dallinga gebruik gemaakt worden van (externe)
gastschrijvers. Onze leden worden verzocht hierin actief bij te dragen door
verslagen, interviews, verhalen of foto’s in te sturen.

VERSLAG EVENEMENTENCOMMISSIE
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1.8

VERSLAG EVENEMENTEN COMMISSIE

Samenstelling Evenementen commissie
De samenstelling van de evenementen commissie is in 2019 Hetzelfde gebleven.
Vergaderingen
Naast contact per telefoon en e-mail tussen de leden van de Showcommissie,
hebben er geen fysieke vergaderingen in 2019 plaatsgevonden.
Activiteiten in 2019
Wandeling
Op zondag 27 januari heeft de RZWH op het strand van Wijk aan Zee een
wandeling georganiseerd.
Workshop detectie speuren
Er is actie ondernomen een workshop detectie speuren te organiseren, maar door
onvoldoende inschrijvingen is deze niet door gegaan.
RZWH Kampioenschapsclubmatch 2019
Op zondag 20 oktober hebben we onze jaarlijkse KCM gehouden. Met maar liefst 50
inschrijvingen ruim voldoende voor het dubbel CAC.
De uitgenodigde keurmeester Mevr. N. Timmermans-Kadenko, heeft onze honden
met geduld uitvoerig gekeurd. Van jongste pup tot en met de veteraan allen kregen
ruim aandacht en een uitgebreid keurrapport. De keuringen verliepen vlot met
dank aan de dames werkend in de ring, Mevr. Lèonie Verbruggen en Mevr. Cokkie
Senders. De locatie te Beusichem is zeer goed bevallen en zeker voor herhaling
vatbaar. Ook dit jaar was er onverwacht controle van de Raad en was het op een
kleine opmerking na prima voor elkaar.
De grote eer om met de titel Clubkampioen 2020 naar huis te gaan viel deze keer
te beurt aan Jan en Jacolien Boer met hun zelfgefokte teefje Inky v Suthwalda, een
dikke proficiat!
Graag wil het bestuur hierbij alle exposanten, de keurmeester, maar vooral ook alle
vrijwilligers hartelijk bedanken. Zonder deze vrijwilligers, die al uren voor de show
aanwezig waren en weken voor de show alles hebben georganiseerd, kan zo’n dag
niet tot zo’n succes gebracht worden. Deze dag gaat de geschiedenis in als een
professionele, maar vooral gezellige dag met een gouden randje.
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VERSLAG EVENEMENTENCOMMISSIE

Jaarplanning 2020
Er zullen in 2020 meerdere wandelingen georganiseerd worden.
De evenementen commissie is druk bezig met de voorbereidingen van de KCM 2020.
Het voornemen is er om samen met de ZWHVN een dubbelshow te organiseren.
Tevens kunnen leden van de RZWH met korting deelnemen aan de Clubmatch 17
mei, georganiseerd door de ZWHVN.
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VERSLAG PUPINFO & HERPLAATSINGEN
1.9

VERSLAG PUPINFO & HERPLAATSINGEN

Samenstelling
In 2019 is de pupinfo behartigd door mevrouw A.Hoetmer.
Pupinfo:
In de periode van 1 maart 2019 t/m 5 februari 2020 zijn 14 schriftelijke aanvragen
voor pupinfo binnen gekomen. Daarnaast is aan ongeveer 15 personen telefonisch
informatie verstrekt. De vragen die gesteld werden varieerden over karakter,
opvoeding, verschil stok- en langstokhaar, zowel in karakter als vachtonderhoud,
vachtverzorging in het algemeen, gezondheid, aanwezige nestjes, te verwachten
nestjes, prijs van aanschaf, etc.
De aanwezige nestjes en nestverwachtingen werden doorgegeven. Ook werd de
mogelijkheid geboden, de fokkerspagina te bezoeken en de websites van de
diverse fokkers te bekijken.
Tevens werd een paar keer informatie gevraagd over fokkers die niet aangesloten
zijn bij de RZWH. Hier werd uiteraard geen informatie over gegeven, behalve de
melding dat zij niet aangesloten zijn bij de RZWH.
Herplaatsing:
De vraag naar een herplaatshond is groter dan de vraag om een hond te
herplaatsen. Negen mensen hebben schriftelijk aangegeven interesse te hebben
voor een herplaatshond. Twee mensen hebben telefonisch aangegeven interesse te
hebben voor een herplaatshond.
Opvallend is dat de vraag naar een herplaatser vaak ging om de “perfecte” hond.
Er is drie keer geïnformeerd naar de procedure voor het herplaatsen van een hond:
er werd uiteindelijk geen gebruik van gemaakt.
Er is een aantal honden voor herplaatsing aangeboden. Eén hond is daadwerkelijk
op de website geplaatst. De andere honden zijn herplaatst, zonder geplaatst te
worden op de website, omdat er uiteindelijk zelf een kandidaat voor gevonden
werd.
Eén herplaatshond werd aangeboden en daar leek een perfecte match voor te zijn,
echter deze hond werd uiteindelijk bij een kennis geplaatst.
In verband met de grote, emotionele impact die de herplaatsing op mevrouw
A.Hoetmer heeft, heeft ze aangegeven hier vanaf december 2019 mee te stoppen.
Wij bedanken mevrouw Hoetmer voor haar inzet in de herplaatsing.

VERSLAG LEDENADMINISTRATIE
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VERSLAG LEDENADMINISTRATIE

Samenstelling
De ledenadministratie wordt behartigd door mevrouw G.Nikkels.
Activiteiten in 2019
De ledenadministratie houdt de aanmeldingen bij van nieuwe lidmaatschappen
en informeert het bestuur hieromtrent. Verder verzorgt de ledenadministratie de
verzending van de facturen aan nieuwe leden en zorgt zij ervoor dat alle
mutaties in ons ledenbestand correct worden verwerkt. Jaarlijks, in december,
wordt de verzending van de contributienota’s voor het volgende jaar verzorgd.
In de maanden januari en februari gevolgd door de aanmaningen bij in gebreke
blijven. Tevens verzorgd de ledenadministratie de gegevens voor de Raad van
Beheer over het afgelopen jaar.

Per 1 januari 2020 is het mogelijk om per automatische incasso te betalen.
Ledenstand
Het aantal leden per 31-12-2019 bedraagt 183. Het ledenbestand is als volgt
opgebouwd: 164 algemene leden, 17 gezinsleden, 0 puppyleden en 2
jeugdleden.

Aantal leden per 31-12-2013 bedroeg 171: 116 AL - 8 GL - 37 PL
Aantal leden per 31-12-2014 bedroeg 175: 144 AL - 14 GL - 17 PL
Aantal leden per 31-12-2015 bedroeg 204: 165 AL - 16 GL - 23 PL
Aantal leden per 31-12-2016 bedroeg 168: 156 AL - 12 GL - 0 PL
Aantal leden per 31-12 2017 bedroeg 167 : 149 AL - 16 GL - 2 PL
Aantal leden per 31-12-2018 bedroeg 178 : 158 AL – 18 GL - 0 PL – 2 JL

VERSLAG WEBMASTER & SOCIAL MEDIA
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1.11

VERSLAG WEBMASTER & SOCIAL MEDIA

Samenstelling
In 2019 heeft mevrouw I. van der Laan met Mevrouw A. Hoetmer als vraagbaak
en back-up op de achtergrond de webpagina van de RZWH bijgehouden. Daar
wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Mevrouw B. Dallinga vervult de functie
social media.
Activiteiten in 2019
De RZWH website www.rzwh.nl draait onder de nieuwste versie van Joomla en
wordt regelmatig bijgewerkt zodra er een nieuwere versie is uitgekomen.
Het programma Joomla is een Open Source CMS systeem. Dit is een gratis
programma waarbij betaalde en onbetaalde componenten en templates
gebruikt kunnen worden. De website heeft een kleine verandering ondergaan met
name de openingspagina van de website, waar de nieuwsflitsen nu direct de
aandacht trekken.
De RZWH Facebook pagina
https://www.facebook.com/RasclubvoorZwitserseWitteHerders is in beheer van
mevrouw B. Dallinga.
Overige mededelingen, toekomstige plannen
De RZWH website wordt gehost bij Hosting2Go waar ook de domeinnaam
www.rzwh.nl geparkeerd is. De website draait nu onder de nieuwste versie.

Rooster van aftreden

Pg. 14

Rooster van aftreden
2.1

ALGEMEEN

In navolging van het statutair geregelde rooster van aftreden, volgt het bestuur
sinds 2018 het volgende rooster van aftreden, waarbij noodgedwongen enige
aanpassingen hebben plaatsgevonden:

P. Groot
A. Groot
J. Boer
K.J. Nikkels
S Schepers

2.2

2019

2020

2021

aftreden

2022

2023
aftreden

aftreden
aftreden
aftreden

AFTREDEND VOLGENS ROOSTER 2019

Bestuurslid Dhr K.J.Nikkels is op eigen initiatief afgetreden, wij bedanken dhr
K.J.Nikkels voor zijn inzet.
2.3

VOORDRACHT BESTUUR

Mevrouw C.Bekius wordt als penningmeester voorgedragen door het bestuur.
Er is geen tegenkandidaat.

Visie en toekomst
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Visie en toekomst
3.1

ALGEMEEN

Het gedachtegoed van de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders is gebaseerd op
een breed fokbeleid. Met meerdere rasverenigingen die ieder afzonderlijk de
belangen van de Zwitserse Witte Herder op eigen wijze behartigen, is het de
visie van de RZWH dat het in het belang van het ras is dat er op bepaald gebied
een samenwerkingsverband c.q. afspraken worden gemaakt. Zodanig dat de
kwantiteit van het aantal verenigingen niet ten koste gaat van de genetische
variatie en dus van de kwaliteit van het ras over de gehele Nederlandse
populatie bezien. De RZWH stelt zich open voor samenwerking op nader te
bespreken gebied om dit doel te verwezenlijken.
Als aangesloten rasvereniging van de Raad van Beheer heeft de RZWH, zoals
inmiddels bekend, zich actief bezig gehouden met het ontwerpen van een Plan
van Aanpak voor een gezonde toekomst voor de Zwitserse Witte Herder met als
doel de gezondheid van het ras zeker te stellen door een bredere fokbasis te
genereren. Inmiddels is dit Plan van Aanpak in 2016 goedgekeurd door de Raad
van Beheer en zal een looptijd van 10 jaar bestrijken. De toekomst zal er op
gericht zijn uitvoer van het Plan van Aanpak te waarborgen, waarbij indien
noodzakelijk stappen ondernomen zullen worden om dit te bewerkstelligen.
Naast bovenstaand doel, heeft de RZWH vanaf de oprichting ook de grote wens
gekoesterd een databank op te zetten. Inmiddels is dit gebeurd. De data wordt nu in
het programma ingevoerd. Een nog groter bereik en impact zou een databank
kunnen hebben wanneer het grensoverschrijdend zou werken. Na het opzetten van
een degelijke databank zou het streven naar een gekoppelde internationale
databank een mooi toekomstig streven zijn bij de ondersteuning van fokkers om tot
een verantwoorde keuze te komen bij het maken van oudercombinaties.

Doelstellingen
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3.2

DOELSTELLINGEN 2020

De doelstellingen van de verschillende commissie hebben wij als volgt
samengevat:
Activiteit

Doelstelling 2020

Algemene Ledenvergadering

18 april 2020

Kampioenschapsclubmatch

1

Wandeling

3

Lezing

2

Sport/Spelactiviteit

2

Fokkeuring

3

Aankeuring

1-2

Fokkersbijeenkomst

2

Normenmatrix

x zie toelichting

Uitgave Clubblad

4

Normenmatrix
De drie bestaande rasverenigingen van de Zwitserse witte herder in Nederland
hebben uitgebreid overleg gehad om de normenmatrix vast te stellen voor ons ras.
Deze normenmatrix is zeer belangrijk, hij zal de minimale eisen aangeven waar een
in het NHSB gefokte Zwitserse Witte herder aan moet voldoen. De besprekingen
met de ZWHVN liepen soepel en vlot, maar helaas ging het contact met de NVBBS
zeer stroef en konden we (de RZWH en de ZWHVN) geen overeenstemming over de
normenmatrix bereiken.

Financiën
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Financiën
1

SIE EN TOEKOMST

Zowel de balans 2019 als de begroting 2020 zullen voorafgaande de Algemene
Ledenvergadering ter inzage worden aangeboden of kunnen worden opgevraagd bij
het RZWH secretariaat.

